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Warszawa: Dostawa energii elektrycznej do budynku p rzy ulicy 

Pankiewicza 4 w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2 014 

Numer ogłoszenia: 57672 - 2014; data zamieszczenia:  19.02.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie , ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, 

woj. mazowieckie, tel. 22 5537870, faks 22 8269160. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.warszawa.wsa.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa energii elektrycznej do budynku przy 

ulicy Pankiewicza 4 w Warszawie - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-02/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

sprzedaż energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 

2013 r. poz. 984 i poz. 1238), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości (+/- 10%) w 

okresie dostawy wyniesie około 815.000 kWh przeznaczonej na własne potrzeby Zamawiającego 

(Odbiorcy), będącego jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

oraz odbiorcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo energetyczne, do Punktu poboru energii 

zlokalizowanego przy ulicy Pankiewicza 4 w 00-950 Warszawa, zgodnie z warunkami zawartymi w 

niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Energia elektryczna powinna spełniać parametry 

techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy i Polskimi Normami. Rozliczenie sprzedaży Energii będzie dokonywane według cen i stawek opłat 

Grupy taryfowej C21 całodobowo w okresach 1 miesięcznych. Moc umowna dla punktów poboru wynosi: 1) 

dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika 12599782008 - 69 kW - szacowane zużycie 780.000 kWh, 2) 

dla punktu poboru Pankiewicza 4, Nr licznika 12699882008 - 50 kW - szacowane zużycie 35.000 kWh - 
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jako rezerwowe źródło zasilania. Umowa wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty jej podpisania r. i 

obowiązywać będzie do 31.07.2016r. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 09.30.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.07.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 

energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza i nie opisuje szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
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1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

oświadczenie Wykonawcy że ma zawartą Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1) Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot 

(Wykonawcę robót budowlanych) na podstawie niniejszej Umowy, celem zapewnienia ciągłego 

zaopatrzenia terenu budowy w energię elektryczną w okresie realizacji robót. 2) Cena jednostkowa ulegnie 

zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego w okresie 

obowiązywania lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany 

ustawy prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe 

obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności 

energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków 

nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.warszawa.wsa.gov.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Specyfikacje Istotnych 

Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego przy ulicy Jasnej 2/4 w Warszawie w 

godz.9.00 - 15.00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  04.03.2014 

godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu 

administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4 . Biuro podawcze funkcjonuje w godz. 8.00 - 16.00 w 

dni pracujące. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: p. Piotr Kosicki - w zakresie 

zagadnień proceduralnych, tel. 22 596-44-49, p. Dariusz Florek - w zakresie przedmiotu zamówienia tel. 22 

596-44-47. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują 

faksem lub formą elektroniczna na adres email. Wykonawcy przekazują korespondencję na nr faks 22 596-

44-50 lub na adres email: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 

Wszelką korespondencję w formie pisemnej do zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, 

należy kierować na adres: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 

Warszawa. Każda ze stron na żądanie drugiej strony zobowiązana jest niezwłocznie potwierdzić fakt 

otrzymania przekazanych faksem i emailem oświadczeń, zawiadomień, wniosków oraz informacji. W 

przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż 

pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres email podany przez Wykonawcę zostało 
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mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma chyba, że Wykonawca 

wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub 

informacji w sposób określony w zdaniu pierwszym niniejszego pkt. oświadczy iż w/w wiadomości nie 

otrzymał. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak 

sprawy postępowania nadany przez zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez zamawiającego. 

Znak sprawy nadany przez Zamawiającego WSA-ZP-02/2014. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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